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Geacht college,
Onderwerp: noodsignaal missiemuseum Steyl
In een bericht van Omroep Venlo, vernemen we dat missiemuseum Steyl de noodklok luidt over haar
voortbestaan https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/sluiting-dreigt-voor-missiemuseum-in-steyl
Er is al eerder melding gemaakt bij de gemeente en de hogere subsidie zou zonder motivering zijn
afgewezen, aldus het bericht

Vraag 1
Klopt het dat er eerder melding is gemaakt en dat de vraag om meer subsidie zonder onderbouwing
zou zijn afgewezen?

Kloosterdorp Steyl is een van de drie speerpunten uit de Venlose Toeristische Recreatieve Actie Plan.
Binnen Kloosterdorp Steyl is het Missiemuseum al vele decennia een icoon, dat altijd veel bezoekers
aangetrokken heeft, en het aantal bezoekers nog stijgende is. Het missiemuseum is een het museum
dat de geschiedenis van Kloosterdorp Steyl herbergt. Niet alleen voor toeristen maar zeer zeker ook
voor de inwoners van de gemeente Venlo en de regio.
EENLokaal heeft met diverse mensen van het missiemuseum gesproken en duidelijk is wel geworden dat
behalve het feit dat dit Museum door de generaties wordt omarmd, het ook een plek is waar tussen de
35 en 40 vrijwilligers een werkplek hebben.

Vraag 2
Is het college met EENLokaal van mening dat niet alleen geïnvesteerd zou moeten worden in
elementen van het museumkwartier in het centrum, maar ook buiten het centrum?
Vraag 3
Is het college met ons van mening dat het Missiemuseum een prachtplek is voor de ontplooiing van
vrijwilligers?
Vraag 4
Is het college ook met ons van mening dat er expertise nodig blijft voor het onderhoud van het
erfgoud dat in dit museum ondergebracht is?
Vraag 5
Is het college bereid om op korte termijn het gesprek aan te gaan met het Missiemuseum om te gaan
kijken voor een oplossing?
Vraag 6
Is het mogelijk om de oplossing te zoeken binnen het kader van de Herijking Subsidies die eraan zit te
komen? Of anderszins?
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